VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE HORŇA č. 4/11/2010
o miestnych poplatkoch a dani za uživanie verejného priestranstva na území obce
HORŇA
Obec Horňa v súlade s ustanovením §6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 30 až 34a, § 77 až 83, § 103 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a a miestnom poplatku a zákona 544/1990 o miestnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov u s t a n o v u j e

I. č a s ť

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
1. Toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobné podmienky ukladania
miestnych poplatkov a dani za uživanie ver. priest. na území obce Horňa v období roku 2011.
2. Obec Horňa na svojom území ukladá tieto miestne poplatkym a dane:

Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§2
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
"nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
(3) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok
ručí:
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu , obec určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,

b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v
odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
(5) Sadzba poplatku je:
0,0164 eur za osobu/kalendárny deň
6,00 eur za osobu/rok, ak ide o fyzickú osobu podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych
daniach.
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov sa vypočíta podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych
daniach.
Správca poplatku obec Horňa určuje pre výpočet ukazovateľa produkcie odpadov koeficient 1.
(6) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť obci
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo
písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo (IČO),
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach,
(7) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z
dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(8) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom
(9) Splatnosť poplatku do 31. 3. zdaňovacieho roku
(10) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže potvrdením od
miestnej samosprávy v zahraničí, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v
zahraničí, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,32 eura.
(11) Poplatok sa určuje na obdobie roku 2011.
§3
Poplatok za miestny rozhlas
1)
2)

Poplatok za reláciu v miestnom rozhlase pri príležitosti významných
a životných udalosti je vo výške 1,65 eura .
Poplatok za reláciu , miestnom rozhlase na podnikateľské účely FO a PO je vo
výške 6 eura .

3) Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu.

§4
Miestny poplatok za používanie priestorov OcÚ
1) Poplatok sa platí za dočasné použitie vnútorných priestorov , inventára a technických
zariadení OcÚ na rôzne účely.
2) Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva OcÚ.
3) Sadzba poplatku 10 eura za jedno použitie.
4) Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu.
§5
Poplatok za prepravnú službu
1) Poplatok sa platí za použitie os. motorového vozidla OcÚ na odvoz odkazaných občanov
k lekárovi včitane doprovodu, odvoz k autobusovému spoju, odvoz pri iných mimoriadných
udalostiach( svadba, životné jubileum, pohreb a podobne).
2) Poplatok platí fyzická osoba , ktorá využíva osobné motorové vozidlo OcÚ.
3) Sadzba poplatku u sociálne odkazaných občanov je vo výške sociálneho cestovného SAD.
Pre ostatných odkazaných občanov je vo výške bežného cestovného SAD.
4) Poskytnutie prepravnej služby na základe žiadosti povoľuje starosta obce.
5) Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu.
§6
Daň za užívanie verejného priestranstva
1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce.
2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb , umiestnenie stavebného zariadenia , predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu , zariadenia lunaparku , iných atrakcií a podobne.
4) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba , ktorá verejné priestranstvo užíva.
5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,497 eura za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva , za každý aj začatý deň , najmenej však 3 eura
.
7) Daňová povinnosť vzniká dňom osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia užívania verejného priestranstva.
8) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
9) Obec vyrubí daň platobným výmerom . Vyrubená daň je splatná do 15 dni odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti výmeru.

§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Horňa prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce Horňa.
2) Dňom účinnosti tohto VZN o miestných poplatkoch a dani za verejné priestranstvo na rok
2011sa zrušuje VZN č.2/11/2009 na rok 2010.
3 ) Obecné zastupiteľstvo obce Horňa sa na tomto VZN o miestnych poplatkoch a dani za
verejné priestranstvo uznieslo dňa 14.12.2010.
§8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2011.

VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa: 15.12.2010
VZN zvesené z úradnej tabule dňa : 31.12.2010

Ján Pšak
starosta obce

